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Situația abandonurilor este tot mai întâlnită. La numai câteva zile de viață, lăsați prin
spitale, micuții ajung în cele din urmă, în centre de plasament ale Direcției Generale de
Asistență Socială și Protectia Copilului Dolj.

În 2018, 49 de nou-nascuti au fost părăsiți și lăsați la Spitalul Clinic Județean de Urgență
Craiova. Anul acesta, până în luna iulie au fost abandonați 17 bebeluși. În prezent, nu se află
niciun nou-născut lăsat la SCJU Craiova, pentru că aceștia pot rămâne în spital cel mult o
săptămână. Li se fac toate testele medicale, iar Direcția pentru Protecția Copilului încearcă să
reintegreze copilul în familia naturală. Dacă acest lucru nu se poate, minorul este dat în
plasament familial. Abia apoi copiii abandonați pot deveni adoptabili și pot ajunge într-o familie
nouă.
De ingrijirea lor in spital se ocupa asistentele maternale. Este și cazul Ilenei, una dintre
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asistentele maternale, care crede că unui bebeluș abia născut îi lipsește prezența mamei.
Asistentele sociale ale Spitalului Nr.1 fac tot posibilul să compenseze lipsa unui părinte și să-i
îngrijească câr mai bine pe cei mici.
“Cel mai greu caz a fost al unui micuț lăsat 7 luni in spital, acesta fiind un copil cu grave
dizabilități. Mama bebelușului era minoră si bolnavă în același timp, neputând să-i ofere
pruncului ei o viață mai bună”, ne-a spus asistenta.
In prezent, atât în centrele de plasament, cât și în casele de tip familial sunt zeci de copii care
își așteaptă noua familie.
“În centrele de plasament sunt 83 de copii, iar în casele de tip familial sunt 152”, a
declarat directorul general adjunct DGASPC, Violeta Manea.
Potrivit statisticilor, multe familii care nu pot avea copii își doresc să înfieze nou-născuți însă
procedura de adopție, în România, este foarte complicată.
Specialiștii spun că un cuplu poate aștepta chiar și câțiva ani dacă cei doi vor devină părinții
unui copil abandonat, fapt pentru care după ce află aceste aspecte, foarte multe persoane
renunță la idee.
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